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1070. 

[ Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opo
datkowaniu spirytusu na obszal'ze Rzeczypospo

litej Polskiej. 

1071. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 grudnia 1923 r. 

w sprawie podwyższenia podatku spożywczego 
od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. 

Na zasadzie postanowienia ~ut. 1 i 2 ustawy 
z dn.' 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) 
i art. 1 ustawy z '16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30, 
pOl . 183) o regulowaniu podatków o d spożycia, zużycia 
względnie produl"cji na obsz~rze R~eczypospolitej 
zarządza si~ co następuje: 

,; 

Na moCi:y art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zuzycia 
względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. NS! 41 poz. 248), której wazność 
prz:ywrócono ustawą z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. 
R. ,P. NS! 30 poz. 183) zarządza się co nast~puje: 

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn ia 3' grudnia 1923 r. w przedmiocie 
zmian w postenowieniach o opodatkowaniu spirytusu 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 
Ng 126 poz. 1022) podatek spożywczy od jednego 
stopnia hektolitrowego alkoholu (jednego litra stu
stopniowego spirytusu) wyrobiońcgo w gorze lniach rol
niczycą i v:t gorzelniach przerabiających owoce podnosi 
si~ z 1.20v.OOO mk. na 2.400.000 rnk., a w gorzeln iach 
pó:emysłowych z 1.300.000 mI<. na 2.500.000 mk Go
rzelnie przemysłowe przerabiające wywary na sole 
potasowe opłacają pod~tek spożywczy podobnie jak 
gorzelnie rolnicze m wysokości 2.400.000 mk. za litr 
stu stopniowego spirytusu. 

§ 1. Ustanowiony w §1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1'1 października 1923 r. (Oz. U. R. P. 
N!! 104, poz. 810) podatek ,spoźywczy od cukru pod- . 
wyższa się z dotychp:asowej kwoty 4.000.000 rok. na 
40.000.000 rnk. od 100 kg. cukru wagi netto. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem 24 grudnia 1923 r. 

Prezes Rady Ministtów 
i Minister Skarbu: W. al'abski 

§ 2. Minister Ska rb u uprawniony jest, zwolnić 
w całości lub w części od podatku przewidzianego 
w § 1 rozporuldzcn!a cukier wywożony 2;agranicę 
Rzeczypospolitej w stanie naturalnym lub 'vi prz~
tworach cukrowych. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po-
rUCza się lV\inisŁrowi Skarbu. , 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze · wchd'dzi . w życie 
z dniem 24 grudnia 1923 r. 

Prezes Rady Ministrów 
. i Iv\inister Skarbu: W. Ql'ab$ki 

1072. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 grudnia 1923 r. 

W przedmiocie podwYŻSlzenia akcyzy od wina 
musującego na obszarz.e Rzctzypospolitej Pol

skiej. 

Na mocy ustąwy z dnia 10 maja 1921 r. o re
gulowaniu podatków od spoi:y<:i~. zużycia wzgł~dni • 

.. 
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produkcji na obszarze Rle<;zypospolitej Polskiej (D;. 
U. R. P. N!2 41, ppz. 248) oraz ustawy z dn. 16 mar
ca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!2 30, -poz. 183) zarządza 
się co następvję: 

, , 
§ 1. U!)Łenowiooe w § 1 'rozporządzenia Rady 

.Ministrów 'l dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmio
'ci e podwyższenia <'l kcyzy od wina usujqCEgo::a ob
szsr+:e Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.]\f!:! 126, 
poz. 1023) stopy podatkowe podnosi ~ię dla winu mu
slJJ~cego winogronowego z 1.200.000 na 2.400.000, 
ą dla wina mu~uiącego owocowego z 600.000 na 
1.200.000, mk. 

§ 2: Wykonanie niniejszego rozporządzen i a 
porucza się [vl ini r;trowi SkąrblJ. 

§ 3. Rozporządlenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 24 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rze· 
clypospo!ltej Polskiej. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

1073. 

Rozporządzenie Rady Mlnistrów 
z dnia 20 gr~dnia 1923 r._ 

w przedmiocie ,zmian VI postanowieniach o opo' 
datkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej 

I Polskiej. 

. Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 O11!lja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia wzg!. 
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. R. P. Ng 41, po~ 248) oraz ustawy z dnia 16 mar
ca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 30 poz. 183) zarządza się 
co następuje: , 

§ 1. 1) Ustanowioną w § 1 rozpo:-ządzenia F?a
dy Ministiów z dnia 3 gmdnia 1923 r. w przedmiocie 
zmian w opodatkowaniu piwa na ,/ obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 126, poz. 1024) 
opłatę akcyzową od słod u przerabianego na piwo 
vi b. dzielnicy rosyjski ęj podwyzsza :;.ię z kwoty 
:?880.0OQ do kwoty 5.760.000 mk. polskich cd każ
dych 16.38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczone
go do przeróbki na piwo. 

2) Opłat~ akcyzowy, jaką uiszczać m~ją bro
wary przerabiające' w ciągu roku nie wi~cej niż 
32.766 kg. (dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się 
z kwoty 2.400.000 do kwoty 4.800.000 mk. polskich 
od każdych 16.38 kg. (jednego puda) wagi słodu. 

§ 2. Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 ' grudnia 1923 r. (Dz. {]. R. P. 
N2 126, poz. 1024) opłatę akcyzową od plwa sprowa
dzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu 
.do b. dzielnicy rosyjsldej z zawanicy podwyższa się 
z kwoty 4.800.000 do kwoty j.600.000 mk. od każ· 
dych 100 litrów piwa. 

§ 3. Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian 

w opoda~kowal1iu pi\va na obswrze Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. j\[Q 126, poz. W24) · opłatę akcy
zową od brzeczki piwnej , określoną oó heklolitr~ tej 
brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zaieinie od 
rozm iarów rocznej produkcji broweru na obszuze 
b. dzielnicy austrjackie j podwyż.sza się, jak następuje: 

a) dla browarów, przerz;biających do 10.000 hekt. 
piwa z kwoty 276.000 do k'Noty 552.000 mk. p. 

b) dla browarów, przerabiających do 30.000 he
ktolitrów piwa z kwoty 282.000 do I\woty 
564.000 mk. polskich. I 

c) d la browarów, przerabiających do 50.000 he· 
ktolitró'''' piwa z kwoty 288.000 do kwo ty 
576.000 mk. pojskich. 

d) dla browarów, przerabii!lj'lcych do 7Q.000 hę
ktolitrów piwa z kwoty 294.000 do kwoty 
588.000 mk. polskich . 

e), dla browarów, przerabiających ponad 70.000 
hekto litrów piwa z kwoty 300.000 .do kwoty 
600.000 mk. polskich. 

§ 4. Postanowie nia § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. Ił. P. 
N!2 126, poz. 1024) d'Jtyczące zwrotu opłat pdbra
nych od piwa wywożonego za granicę zmienia się 
o tyle, że: 

1) wywożącym piwo zwraca się bez wz~IGdu na 
zawartość ekstraktu w pierwotnej brzeczce, 
z której to piwo wyrobiono, I l;a kelidy he· 
ktolitr piwa po 2.400.000 mk. polskich. 

2) wytwórcom piwa zwraca się za każdy sto
pień ekstraktu wywiezionego piwa z wy
twórni za granicę po 480.000 mk. poJski<;-h. 

§ 5. Paragraf 5 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 grudn ia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 126, 
poz. 1024) w przedmiocie zmian w opodZltkowfmlu 
piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje 
brzmienie następujące: 

"Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwole
niem Jviinisterstwcl Skarbu do b. dzielnicy austrjacldej 
z zagranicy pobjera się oprócz opłaty celnej dodat
kow,\ opłatę akcY,lową oel. każdego hektolitra piwa 
i k!:lżdeg o stopniC! ekstral,tu p!erwotnej brzecz:l~ i pod-
stawowej po 600.000 m arek polskich, najmniej jed
nak 5.600.000 marek polskich"_ 

§ 6. Ustanowiony VI § 6 rozporządzeni(1 Redy 
Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N!2 126, poz. 1024) podatek od piwa na obszarze 
b. dzielnicy pruskiej i na obszarze województwa • 
śląskiego, u słala się w sposób następujący: \ 

Podatek od jednego hehtol!tra piwa słabego 
sporządzonego z brzeczki podstmlJowej, zawierającej 
do 8% ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej 
od pierwszych 10.000 hektolitrów po 4,320.000 mk. p. 
za dalsze 20.000 4,560.000 " " 
powyżej 30.000 " ,,4,800.000 " " 

Powyższy podatek oblicza się od. piwa pełn ego 
o zawarlośc i powyżej 8..:-.13°/0 ekstraktu brzeczki pod
stawowej przy produkcji: 
1) do 10.000 hektolitrów po. . . 7,140.000 mi ... p. 
2) za dalsze 20.000 hektolitrów po 7,420.000 " " 
3) powyżej 30.000 hektolitrów po 7,800.000... 

za każdy hektolitr. 

, 


